Mo on om medlemsdialog
I LASS stadgar, 13 §, beskrivs medlemmarnas rä ghet och skyldigheter. Medlemmar är skyldiga a
delta i föreningens sammankomster och har rä ll informa on om föreningens angelägenheter. För
a en medlem ska kunna ta si ansvar krävs en medlemsdialog, det vill säga en transparens och
öppenhet mellan föreningens styrelse, anställda tränare och medlemmarna. E exempel på öppenhet
är a ha en återkommande medlemsdialog. Denna mo on föreslår för årsmötet a föreningen LASS
ska inrä a en kon nuerlig medlemsdialog.

Sy e och bakgrund:
Sy et med medlemsdialogen är a ta vara på medlemmarnas kunskap, perspek v och engagemang
för sin förening. U från medlemsdialogen får styrelsen underlag a fa a beslut i olika frågor.
Bakgrunden ll mo onen är den avsaknad av medlemsdialog som vi idag upplever ﬁnns. Exempel på
det är föreningens hantering av pandemins konsekvenser, inrä ande av en grupp som planerar SM
utan informa on eller möjlighet för medlem a delta eller ta del av informa on men även innan dess
gällande föreningens planering av sin verksamhet.

Exempel på fråga som skulle kunna omfa as av medlemsdialog:
Under 2022 ska föreningen arrangera Svenska Mästerskapen i simning och inför det arrangemanget
sker såklart en planering. För a förbä ra förutsä ningarna för a klara av arrangemanget på e
posi vt och med fokus på a öka intresse och utveckla simidro en i Linköping, som det går a läsa
om i föreningens ändamål (paragraf 1), krävs bland annat medlemmarnas engagemang. A använda
sig av föräldrar, ledare och simmares intresse för sin förening är e bra sä a bygga vidare och
vidareutveckla det engagemang som redan ﬁnns och kan med fördel göras genom kon nuerliga
medlemsdialoger.
Styrelsen kallar ll medlemsdialog, förslagsvis via e digitalt forum och skapar på det sä et en
möjlighet för medlemmar a delta och bidra med sina idéer och perspek v. För a medlemmarna ska
kunna bidra krävs a det ges ändamålsenlig och rä informa on i det ämne som avhandlas. Styrelsen
använder sig sedan av resultatet av medlemsdialogen i den fortsa a planeringen eller inför beslut
som styrelsen har i uppgi a besluta om. E erföljande dialoger kan styrelsen eller den som är
utsedd återkoppla i hur det går i e speciﬁkt ämne eller ly a nya behov för a på det sä et skapa en
kon nuitet.
Styrelsen åläggs framförallt a använda sig av medlemsdialog i samband med a större arrangemang
ska planeras och genomföras och vid förändrade träningsstrukturer och upplägg. Dialogen kan även
användas för a informera om planeringen och genomförandet av det nya simhallen som byggs i
Linköping.

Beslutsförslag:
Förslag a årsmötet beslutar a :
-

Styrelsen får i uppdrag a omgående inrä a medlemsdialog där medlemmar deltar och får
förutsä ningar a bidra i styrelsens/föreningens arbete.
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